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ASPIRE GLOBALS BTOBET HAR TECKNAT 

PARTNERSKAP MED SMALL SCREEN CASINOS 

OMFATTANDE FLERA JURISDIKTIONER  
Aspire Globals BtoBet, en ledande sportboksleverantör, har tecknat ett strategiskt 
partnerskap med Small Screen Casinos. BtoBet kommer att tillhandahålla den UK-baserade 
operatören sin banbrytande sportboksplattform för Small Screen Casinos onlinekanaler i 
flera jurisdiktioner omfattande Storbritannien, Irland och Ghana. 
 
Den 29 mars i år annonserade Aspire Global att bolaget erhållit fullständig certifiering i Storbritannien 
för sin sportsboksplattform. Med det här partnerskapet visar BtoBet sin förmåga att cementera sin 
ställning som den ledande betting- och spelplattformsleverantören i Latinamerika och Afrika, samtidigt 
som bolaget utökar sin närvaro globalt med särskilt fokus på Europa. 
 
Taj Ratta, en av Small Screen Casinos grundare, säger: ”BtoBet har ett fulländat rekord i att 
tillhandahålla flexibla och skalbara bettinglösningar för olika marknadskrav. Jag är övertygad om att det 
här partnerskapet kommer att ge våra spelare engagerande och underhållande bettingupplevelser för 
alla våra varumärken på olika marknader.” 
 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Vi ser fram emot att hjälpa Small Screen Casinos med att 
nå målet att växa i olika jurisdiktioner genom sportvertikalen. BtoBets bettingteknik med sin höga 
prestanda kommer att bli central när Small Screen Casinos strävar efter att erbjuda en optimal 
spelarcentrerad bettingupplevelse. Det här avtalet understryker BtoBets förmåga att konfigurera sin 
teknik för att möta behoven hos vilken operatör och på vilken reglerad marknad som helst.” 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com  
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att 
framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk 
plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig 
eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-
varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 
26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, 
Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, 
Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. 
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer 
information. 
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